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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 30 JUNI 2020

Aanwezig: Hugo Simoens, Voorzitter
Theo Francken, Burgemeester
Paul Duerinckx, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Schepenen
Pieter Verheyden, Raadslid
An Wouters, Geert Bovyn, Schepenen
Raf De Canck, Martine Adams, Tom De Winter - Pieters, Ellen Lammens, Jo Pierson, Werner Boullart,
Liesbeth Smeyers, Sarah Delanoeije, Fons Creuwels, Pascale Alaerts, Gilberte Muls, Walter
Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Leden
Klaas Gutschoven, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Ivan Vanderzeypen, Raadslid

Aanvullend Reglement betreffende Asverschuiving Heide
Classificatiecode: 205.259 Mobiliteit en verkeerswezen
Feiten en context
In collegebesluit van 29 juli 2019 werd besloten om via tijdelijke verkeersregeling een
rijbaanversmalling Heide / Drogenhof in te stellen. De proefperiode liep van 12 augustus en liep af op
31 december 2019.
Er dient dus een beslissing genomen te worden over deze proefopstelling
De opstelling wordt algemeen gunstig geëvalueerd maar volstaat op zich niet om het verkeer
voldoende af te remmen en om de verkeersregels voldoende te doen naleven.
Het college heeft dan ook initiatief genomen om twee nieuwe proefopstellingen te plaatsen.
In de toekomst hopen we op basis van telraam gegevens een beter zicht te krijgen op de
verkeersdensiteit en de gemiddelde snelheden.
Ondertussen wordt al voorgesteld om de wegversmalling/asverschuiving permanent te maken door
aanpassing van het aanvullend reglement.
Juridische gronden
Artikel 12 van de wet politie op het wegverkeer van 16 maart 1968.
Alle verbodsbepalingen zullen door middel van gepaste opschriften en verkeersborden ter kennis
gebracht worden van de weggebruikers.
Artikel 186 van het gemeentedecreet.
Reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen
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en van de burgemeester worden niet meer bekend gemaakt via aanplakbrief, maar door publicatie
op de gemeentelijke website, met vermelding van datum waarop ze werden aangenomen en de
datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Dit decreet bepaalt de modaliteiten van de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de gegevensbank van de aanvullende reglementen
en de berekening van de termijnen.
Koninklijk besluit van 1 december 1975.
Dit besluit handelt over het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg.
Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009.
Dit uitvoeringsbesluit bepaalt de modaliteiten van de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976.
Dit besluit bepaalt de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Deze omzendbrief omschrijft de totstandkoming van een aanvullend reglement op initiatief van een
gemeente.
Algemeen politiereglement van de gemeente Lubbeek.
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Het aanvullend politiereglement aan te vullen als volgt:
HOOFDSTUK 3 : VOORRANGSREGIME
...
art . 2 : Voorrangsregeling (borden B19 en B21).
...
C. Heide
Op de Heide ter hoogte van huis nr. 10 in de richting van Dorpsstraat geldt:
de bestuurders moeten voorrang verlenen aan de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting
komen.
Op de Heide ter hoogte van huis nr. 10 in de richting van Drogenhof geldt:
de bestuurders hebben voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenovergestelde
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richting komen.
- verkeersborden B19
- verkeersborden B2
Art. 2
Dit aanvullend reglement treed in werking vanaf 1 augustus 2020.
Art. 3
Dit aanvullend reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 286 en 287 van het Decreet
Lokaal Bestuur.
Art. 4
Dit aanvullend reglement wordt overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
ter kennisgeving.

Bijlage(n):
- CBS Tijdelijke verkeersregeling_ rijbaanversmalling...pdf
- Politieadvies tijdelijke geschrankte rijbaanversmalling HEIDE.doc
- VTA_010 Lubbeek.pdf
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